
 1122( لسنة 9قانون رقم )
 بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة األمنية

 
 أمير دولة قطر     نحن حمد بن خليفة آل ثاني
 بعد االطالع على الدستور،
 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، 9002( لسنة 14وعلى القرار األميري رقم )
 وعلى اقتراح وزير الداخلية،

 القانون المقدم من مجلس الوزراء،وعلى مشروع 
 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

 قررنا القانون اآلتي:
 (4مادة)

فييي تطبيييك أ كييام قييذا القييانون تكييون للكلمييات والعبييارات التالييية، المعيياني       
 الموض ة قرين كل منها، ما لم يقتض السياك معنى آخر:

 الوزارة : وزارة الداخلية.
 ة.الوزير: وزير الداخلي

 الجهة المختصة: الجهة التي ي ددقا الوزير.
كاميرات وأجهزة المراقبة : كل جهاز معد لنقيل وتسيجيل الصيورة، بهيدا مراقبية 

 ومال ظة ال الة األمنية.
 التسجيالت: ما يتم التقاطه ونقله وتسجيله بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة.

المنشييي ت: الدنيييادك والشيييقك الدندقيييية والمجمعيييات السيييكنية والبنيييو  والمصيييارا 
وم الت الصرافة وم الت بيع الذقب والمجوقرات واألنديية الرياضيية والاقافيية 



ومراكييييز التسييييوك والترفيييييه والمستشييييديات والعيييييادات، والمسييييتودعات والمخييييازن 
الجهية المختصية، وريرقييا الخاصية بيالمواد الامينية والمييواد الخطيرة التيي ت ييددقا 

من المنش ت التي يصيدر بت دييدقا قيرار مين مجليس اليوزراء، بنياءق عليى اقتيراح 
 الوزير.

 (9مادة)
يجيييب عليييى ميييالكي المنشييي ت والمسييياولين عييين يدارتهيييا، تركييييب كييياميرات      

وأجهزة المراقبية األمنيية وتشيهيلها عليى ميدار السياعة، عليى أن يكيون لهيا ررفية 
 ت كم.

 (3مادة)
علييى المنشيي ت صيييانة كيياميرات وأجهييزة المراقبيية وت ييدياها، بصييدة دورييية      

ومسييتمرة، لضييمان  سيين أدااهييا، واسييتمرارية مطابقتهييا للمواصييدات الدنييية التييي 
 ت دد بقرار من الوزير.

ويكون للجهة المختصة، ال ك في دخول المنش ت، بهيرض التدتييع عليى      
د ميين ميدى مطابقتهييا للمواصييدات الدنييية ومييدى الكياميرات وأجهييرة المراقبيية، للت كيي
 فاعليتها في ت قيك الهرض منها.

 (1مادة)
ت ييييدد الجهيييية المختصيييية أميييياكن ونقيييياط وضييييع وتركيييييب كيييياميرات وأجهييييزة      

 المراقبة وعددقا في المنش ت، واألماكن العامة بالدولة.
وللجهييية المختصييية، وفقييياق لمقتضييييات المصيييل ة العامييية، أن تليييزم أيييياق مييين      

 المنش ت بربط كاميراتها وأجهزة مراقبتها ب جهزتها.
 (5مادة)



علييى المنشيي ت اةشييارة بلو يية واضيي ة، يلييى أن المكييان مجهييز بكيياميرات      
 المراقبة.

 (6مادة)
مااييية وعشيييرين يومييياق،  يتعيييين عليييى المنشييي ت اال تدييياظ بالتسيييجيالت لميييدة     

وعييدم يجييراء أي تعييديالت عليهييا، وتسييليمها لييةدارة المختصيية فييور طلبهييا، كمييا 
 يتعين عليها يعدام التسجيالت مباشرة بعد انتهاء تل  المدة.

 (7مادة)
ُي ظيير نقييل أو تخييزين أو يرسييال أو نشيير أي ميين التسييجيالت، يال بموافقيية      

 الجهة المختصة.
 (8مادة)

تركيييب كيياميرات وأجهيييزة المراقبيية األمنييية فيييي رييرا النييوم وريييرا  ُي ظيير     
العيييالل الطبيعيييي ودورات الميييياي وريييرا تهييييير المالبيييس واألمييياكن المخصصييية 

 للنساء.
 (2مادة)

ُتعتبيير التسييجيالت التييي تييتم بواسييطة كيياميرات وأجهييزة المراقبيية بالمنشيي ت،      
 لم يابت العكس. جة في اةابات لدى جهات الت قيك والم اكمة، ما 

 (40مادة )
مع عدم اةخالل ب ي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بال بس      

( خمسييين 500000ميدة ال تجيياوز ايالو سيينوات وبالهرامية التييي ال تزييد علييى ) 
ألييا  ، أو بد ييدى قيياتين العقييوبتين، كييل ميين خييالا أييياق ميين أ كييام المييادتين 

 ( من قذا القانون.8( ، )7)



وللم كمية، ب سييب األ ييوال، أن ت كييم فضييالق عيين العقوبيية المقييررة، بوقييا      
 ترخيص مزاولة النشاط لمدة ال تجاوز سنة أو بدلهااه.

 (44مادة)
مع عدم اةخالل ب ي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بال بس      

ا  ، أو ( عشرة آال400000مدة ال تجاوز سنة وبالهرامة التي ال تزيد على )
/فقيييرة أوليييى(، 3(، )9بد يييدى قييياتين العقيييوبتين، كيييل مييين خيييالا أ كيييام الميييواد )

 ( من قذا القانون.6(، )5/فقرة اانية(، )1)
وللم كميية، ب سيييب األ ييوال أن ت كيييم فضييالق عييين العقوبيية المقيييررة بوقيييا      

 ترخيص مزاولة النشاط لمدة ال تجاوز سنة أو بدلهااه.
 (49مادة)

لمسيييياول عيييين اةدارة الدعلييييية للشييييخص المعنييييوي بييييذات العقوبيييية يعاقييييب ا     
المنصيييوص عليهيييا فيييي الميييادتين السيييابقتين يذا ابيييت علميييه بالمخالدييية، أو كيييان 

 يخالله بالواجبات التي تدرضها عليه تل  اةدارة قد أسهم في وقوعها.
ويكون الشخص المعنوي مساوالق بالتضامن عن الوفاء بما ي كم علييه مين      
امييات وتعويضييات، يذا كانييت المخالديية قييد ارتكبييت ميين أ ييد العيياملين باسييمه رر 

 ولصال ه.
 (43مادة)

على المنش ت القاامة في تاريخ العمل بهيذا القيانون، توفييك أوضياعها بميا      
 يتدك وأ كامه، خالل سنة من تاريخ العمل به.

 (41مادة)



قيييذا القيييانون. عليييى جمييييع الجهيييات المختصييية، كيييل فيميييا يخصيييه، تندييييذ      
 وينشر في الجريدة الرسمية.

 حمد بن خليفة آل ثاني
 أمير دولة قطر                                                  

 قي45/6/4139صدر في الديوان األميري بتاريخ: 
 م48/5/9044الموافك:                           


